
ראשון

בוקר

"משחק וחוויה 
בספריה" 

מתחם פעילות 
להורים וילדים, 

עד גיל 3 
9:00-11:30

 
"משחק וחוויה 

בספריה" 
מתחם פעילות 
להורים וילדים, 

גילאי 2-5 
 16:00-18:30

"קבוצת הורים 
לפעוטות" 

קבוצת הורים 
לילדים מגיל 1-3

"משחק וחוויה 
בספריה" 

מתחם פעילות 
להורים וילדים, 

גילאי 2-5 
 16:00-18:30

"קבוצת הורים 
לילדים בגיל הרך" 

קבוצת הורים 
לילדים בגילאי 3-6 

"נשים כותבות 
אמהות" 

קבוצת כתיבה 
לאמהות  

"אתגר" 
תוכנית שנתית 
להורים וילדים 

בגילאי 4-6

"אמא ואני" 
קבוצת ליווי 

התפתחותי מלידה 
עד תחילה

"אנחנו שניים" 
קבוצה דיאדית 

באמצעות אמנות 
להורים וילדים 

בגילאי 3-4 

הרצאות 
וסדנאות 

קצרות מועד 

אחרה"צ

ערב

חמישירביעישלישישני

אנו מזמינים אתכם, הורי אור עקיבא לקחת חלק במגוון העשיר של קבוצות, 
סדנאות ושירותי טיפול וייעוץ המיועדים להורים ולילדים בגיל הרך.

הורות בגיל הרך: 
פעילויות להורים וילדים בגיל הרך תשע"ח

2017-2018
מוטורי,  חברתי,  רבים:  בתחומים  מטאורית  התפתחות  מבצע  הילד  בו  הגיל  הינו  הרך  הגיל 
קוגנטיבי, רגשי, שפתי ועוד. הילד לומד להכיר את העולם, את עצמו ואת מקומו בתוך מגוון גדול 

של מסגרות וקשרים. 

אגף החינוך
אגף הרווחה

שירותים נוספים להורים 
וילדים בגיל הרך:

"המרכז לילד ולמשפחה"
ההורות  בתחום  ומענים  שירותים  מגוון  מעניק  המרכז 
הדרכות  משפחתי,  ו/או  זוגי  טיפול  שירותי  והמשפחה: 
העשרה,  וסדנאות  הרצאות  וקבוצתיות,  פרטניות  הורים 
המשפחתי.  התא  את  ולהעצים  לחזק  מנת  על  זאת  כל 

לפרטים ניתן להתקשר לטל' 077-4200481
                www.mishpachaoraqiva.com :ובכתובת

"המרכז לגיל הרך"
  ,6 עד  לידה  בגילאי  לילדים  טיפולי  מענה  מספק  המרכז 
עם בעיות התפתחותיות ורגשיות ולהוריהם. המרכז פועל 
הילד  תפקוד  אל  המתייחסת  הוליסטית,  ראייה  מתוך 
בסביבתו המשפחתית והחינוכית ונמצא בקשר שוטף עם 
גורמים שונים בקהילה. המרכז פועל תחת המחלקה לגיל 
ע"י  הילד  להתפתחות  כיחידה  ומוכר  עקיבא  באור  הרך 
ניתן  למרכז  ולפנייה  נוספים  לפרטים  הבריאות.  משרד 

להתקשר לטל' 073-2170555 , פקס 04-6261522  
gil-rach@oraqiva.muni.il  :מייל

"דלת פתוחה"  
מפגשים(   5 )עד  מועד  קצרת  הורים  הדרכת  תכנית 
המיועדת  להורים לילדים מגיל שנה ועד עליה לכתה א'. 
התכנית מופעלת על ידי השרות הפסיכולוגי – חינוכי עבור 
הורים  הרוצים להתייעץ עם פסיכולוג/ית במגוון נושאים 
ללא  ניתן  השרות  אותם.  המטרידים  התפתחותיים 
להתקשר  ניתן  ולהרשמה  נוסף  מידע  לקבלת  תשלום, 

לטל' 073-2170520

"בר מאושר"
סדנא העוסקת בדרכים השונות להצבת גבולות לילדים 
חיובית  והתמודדות  פעולה  לשיתוף  אותם  לעודד  בכדי 

עם מצבים שונים . 

"תמיד אותו דבר"
סדנא העוסקת בדרכים שונות להקניית הרגלים לילדים 
ועוד'.   תזונה,  היגיינה,  משחק,  שינה,  כגון:  בנושאים 
הרגלים הינם עוגנים חשובים ביצירת סדר, יציבות ובטחון 

בעולמו של הילד. 

"לשחק זה לא רק משחק"
הילד,  עבור  המשחק  חשיבות  בהבנת  העוסקת  סדנא 
כיצד משחק תורם להתפתחות רגשית - חברתית בריאה, 
וכן בחשיבותה של ההנאה במרקם היחסים המשמעותי 

של  הורה-ילד.

סדנאות הורים :
 )2-4 מפגשים(

למידע נוסף , להרשמה ולעדכונים 
נא לפנות לדליה ב"מרכז לילד 

ולמשפחה" 

077-4200481 

אגף החינוך
הספריה העירוניתאגף הרווחה


